
Čechům podle prestižního žebříčku Henley Index od loňska zesílil pas. Je jedním z nejlepších 
na světě vůbec 
 

Čechům oproti loňsku zesílil pas. Síla pasu se dle uznávaného žebříčku Henley Index počítá podle 

počtu zemí, kam nás dokument opravňuje vstoupit bez předložení mezinárodních víz. Letos jsou Češi 

v pořadí sedmí a polepšili si tak o jednu příčku. Z loňských 185 destinací jich můžeme údajně 

bezvízově navštívit 186. Při plánování cesty je ale nutné si podmínky vstupu do dané země vždy 

ověřit, upozorňuje Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz.  

„Dlouhodobě je český pas jedním z nejsilnějších na světě. Máme více bezvízových možností                              

k vycestování než jiné postkomunistické země. Ale není úplně pravdou, že by čistě bezvízový styk platil 

pro uvedené množství zemí. Ve skutečnosti toto platí asi pro osmdesátku z nich, a do dalších si musí lidé 

pohlídat nutnost různých prohlášení, vstupních dokumentů a podobně. Určitě je nutné se pokaždé 

informovat u svého prodejce letenek nebo na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí, které 

aktualizuje denně podmínky pro vstupy českých občanů do dalších zemí,“ upozornil Josef Trejbal, ředitel 

portálu Letuška.cz. Dodává, že chuť Čechů cestovat je velká. Kupříkladu nyní se prodávají letenky nejen 

na zimu a brzké jaro, ale plánují se už i letní dovolené. Mnoho lidí však čeká na letní letový řád, který 

od března nabídne rozšířené možnosti leteckého cestování. „Letošní letní letový řád bude plnější než 

vloni. To znamená více leteckých spojů, větší kapacitu sedadel a silnější konkurenci, což by mělo krotit 

ceny letenek nebo dokonce vytvořit tlak na jejich snížení,“ soudí Josef Trejbal. 

Český pas v žebříčku Henley Index: 
Rok 2023 – 7. v pořadí 
Rok 2022 – 8. v pořadí 
Rok 2021 – 7. v pořadí 
Rok 2020 – 8. v pořadí 
… 
Rok 2006 – 21. v pořadí (nejstarší uvedený žebříček) 
 

Top 20 hodnocení na Henley Index 2023 

 ZEMĚ HODNOST PŘÍSTUP 

Japonsko 1 193 

Singapur, Jižní Korea 2 192 

Německo, Španělsko 3 190 

Finsko, Itálie, Lucembursko 4 189 

Rakousko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko 5 188 

Francie, Irsko, Portugalsko, Spojené království 6 187 

Belgie, Česká republika, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko, Spojené státy 
americké 7 186 

Austrálie, Kanada, Řecko, Malta 8 185 

Maďarsko, Polsko 9 184 

Litva, Slovensko 10 183 

Lotyšsko, Slovinsko 11 182 

Estonsko 12 181 
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Island 13 180 

Malajsie 14 179 

Lichtenštejnsko, Spojené arabské emiráty 15 178 

Kypr 16 177 

Rumunsko 17 175 

Bulharsko, Chile, Chorvatsko, Monako 18 174 

Hongkong (SAR Čína) 19 171 

Argentina, Brazílie 20 170 

  

 


